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RESUMO 
 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método de revisão bibliografia integrativa. O 
Problema da pesquisa propôs a seguinte questão: Quais sentimentos os familiares sentem ao ver seu 
ente na unidade de terapia intensiva? O objetivo deste foi descrever os sentimentos vivenciados por 
familiares de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estudo ocorreu através uma busca 
sistematizada de artigos científicos escritos nos últimos dez anos, disponível no banco de dados da 
Scielo. Foram analisados dez artigos dos quais originou- se as seguintes categorias: Sentimentos 
expressos pelos familiares; Humanização do atendimento na UTI, prestado aos familiares pela equipe 
de enfermagem; Relacionamento entre a equipe de enfermagem e familiares; Dúvidas em relação ao 
quadro clínico do paciente; Mudança do cotidiano após a internação de um ente na UTI. Ao final deste 
considerou-se que os profissionais de enfermagem devem prestar uma assistência humanizada 
também aos familiares do paciente internado em UTI, atendendo, acompanhando e esclarecendo as 
dúvidas que surgem no decorrer da hospitalização, buscando amenizar o sofrimento e angústia dos 
mesmos. 
 
Palavras-Chave: Sentimentos, Unidade de terapia intensiva, familiares 

 

ABSTRACT 
It is a study of qualitative approach and method of review integrative bibliography. The research problem 
proposed the following question: What feelings do family members feel when they see their being in the 
intensive care unit? The purpose of this study was to describe the feelings experienced by family 
members of patients in the Intensive Care Unit (ICU). The study took place through a systematized 
search of scientific articles written in the last ten years, available in Scielo's database. Ten articles were 
analyzed from which the following categories originated: Feelings expressed by family members; 
Humanization of ICU care provided to the family by the nursing team; Relationship between the nursing 
team and family members; Doubts regarding the clinical picture of the patient; Change of daily life after 
the hospitalization of an entity in the ICU. At the end of the study, it was considered that the nursing 
professionals should provide a humanized assistance to the relatives of the patient in the ICU, attending, 
accompanying and clarifying the doubts that arise during the hospitalization, seeking to alleviate their 
suffering and anguish. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente hospitalar destinado á 

pacientes graves, porém que apresentam um quadro clínico recuperável, constituindo-

se em um recinto de profissionais qualificados, com alta tecnologia e assistência 

continua (SILVA, et al, 2007). 

Unidade de Terapia Intensiva caracteriza como uma unidade reservada, 

complexa, dotada de Monitoração contínua que admite pacientes graves ou com 

descompensação, fornecendo suporte e tratamento intensivo, monitorização continua 

e vigilância 24 horas (CHERENGATTI, 2011). 

O levantamento apontou que em 2016, apenas 24% dos estabelecimentos de 

saúde do país contavam com leitos de UTI, totalizando 41.741 mil leitos ou 8% do total 

de leitos hospitalares. Essa quantidade de leitos de UTI está concentrada em 521 

municípios, que totalizam 15% dos municípios no Brasil. Destes 41.741 mil leitos de 

UTI, 27.709 correspondem a leitos adultos, 8.723 leitos neonatal, 4.380 pediátricos, 

685 coronarianos e 244 de queimados (BRASIL,2016). 

O problema da pesquisa para este estudo propôs a seguinte questão: Quais 

sentimentos os familiares têm ao ver seu ente internado na unidade de terapia 

intensiva? O objetivo dessa pesquisa foi: descrever os sentimentos vivenciados pelos 

familiares de pacientes em Unidade de Terapia Intensiva. 

Este estudo torna-se relevante, pois por meio deste será possível subsidiar 

conteúdo específico sobre os sentimentos dos familiares de pacientes internados em 

UTI, aos enfermeiros que trabalham nesta especialidade. Trata-se de desvelar esses 

sentimentos para que o enfermeiro possa também assistir a família acolhendo, 

orientando e acompanhando-a no dia a dia. Poderá instrumentalizar profissionais da 

docência na ampliação do saber para com seus acadêmicos. E por fim este estudo 

poderá estimular novas pesquisas, afim de trazer a evidência de fatos e sentimentos 

que possa contribuir para humanização do cuidado. 
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2. METODOLOGIA 
 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por 

entender que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições 

culturais ou científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. 

Procura auxiliar na compreensão de um problema a partir de referências publicadas 

em documentos. 

A revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no âmbito 

da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e publicação 

dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam ser úteis na 

assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica na prática 

clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a pesquisa 

científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde inclui a 

análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e a 

melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um 

determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos científicos 

escritos nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se os 

seguintes descritores: sentimentos, unidade de terapia intensiva (UTI), familiares, 

equipe de enfermagem. 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, publicados na 

íntegra e disponíveis online, no período de 2008 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao 

objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2008. 

A amostra final foi constituída por 10 (Dez) artigos científicos, selecionados 

pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
3.1 HISTÓRICO 

 
 

A enfermeira Florence Nightingale, na guerra da Crimeia, identificou os feridos 

mais graves, prestando cuidados mais intensivos a eles, a partir daí, encontramos 

relatos de várias tentativas de organização a esses cuidados, com assistência médica 

e de enfermagem intensiva, colocando os pacientes mais graves próximos ao posto 

de enfermagem (VOLPATO, 2014). 

Em 1914 nos EUA foi criada a primeira UTI no hospital Jhons Hopkins, pelo Dr° 

Walter Edward Dandy, a Unidade de Terapia Intensivo era composta por três leitos 

pós-operatório neurocirúrgico, alguns anos após em 1962 foi criada a primeira UTI 

Cirúrgica na Universidade de Pittsburgh (CHEREGATTI, 2011). 

No ano de 1950 Peter Safer era o primeiro médico intensivista, nasceu na 

Áustria e migrou para os Estados Unidos, formado em médico anestesista, estimulou 

o atendimento de Urgência e Emergência, criando a técnica de ventilação artificial 

boca a boca e massagem cardíaca priorizando os primeiros cuidados emergenciais. 

(GOMES, 2008). 

No Brasil as primeiras Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) foram instaladas 

na década de 70, com objetivo de concentrar pacientes com alto grau de 

complexidade em uma área hospitalar adequada, priorizado uma assistência contínua 

com matéria e equipamentos adequados e profissionais qualificados (CHEREGATTI, 

2011). 

 

3.2  CONCEITO 
 
 

A unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente hospitalar destinado á 

pacientes graves, porém que apresentam um quadro clínico recuperável, constituindo-

se em um recinto de profissionais qualificados, com alta tecnologia e assistência 

continua (SILVA, et al, 2007). 
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Unidade de Terapia Intensiva caracteriza como uma unidade reservada, 

complexa, dotada de Monitoração contínua que admite pacientes graves ou com 

descompensação, fornecendo suporte e tratamento intensivo, monitorização continua 

e vigilância 24 horas. (CHERENGATTI, 2011). 

 

3.3 FAIXAS ETÁRIAS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 

 

As UTI atendem grupos específicos por faixas etárias divididas em 4 grupos 

que são: Neonatal: Pacientes de 0 a 28 dias;  Pediátrico: Pacientes de 28 dias a 14 

ou 18 anos, varia de acordo com a rotina da instituição; Adulto: Pacientes maiores de 

18 anos; varia de acordo com a rotina da instituição; Especializada: Voltada para 

pacientes determinadas especialidades ou pertencentes a um grupo específico de 

doenças (GOMES, 2008). 

 

3.4  CONDUTAS DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA UTI 

 

O enfermeiro que trabalha nesta área deve estar preparado emocionalmente, 

com conhecimentos e habilidades para atender a toda e qualquer situação que possa 

ocorrer, coloca-se no lugar do pacientes e familiares, respeito sentimentos e 

sensações dos familiares, buscando ser ético, com o objetivo único de prestar uma 

assistência humanizada preservando a vida e a integridade, desenvolver hábitos de 

estar sempre pronto a aprender sem questionar, ser flexível, ágil e agir com muita 

responsabilidade, está sempre atualizados as condutas que deve ser prestada na UTI, 

dessa maneira o enfermeiro estará desenvolvendo competências e habilidades físicas 

e psicológicas para atuar em uma área de cuidados intensivos e de grande 

complexidade (VOLPATO, 2014). 

 

3.5  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS FAMILIARES 

 

A equipe de enfermagem precisa considerar a singularidade e historicidade de 

cada paciente e seus familiares. Assim, evidencia-se a necessidade de uma 
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abordagem específica no atendimento dos familiares que permanecem do lado de fora 

dessas unidades, na expectativa de receber informações do quadro evolutivo do 

familiar internado, gerando situações de angústia e apreensão. A internação de um 

paciente modifica a vida e a estrutura familiar, pois os familiares muitas vezes 

sentissem impotente para ajudar, causando vários sensações e sentimentos. Os 

sentimentos mais frequentes são: ansiedade, preocupação, angústia, tristeza, 

impotência, dor e mágoa, perda, medo, pânico, insegurança, fé e esperança e milagre 

(GEHEN, 2013). 

A comunicação entre enfermeiro e familiar e uma importante ferramenta para 

manter a família informada sobre a realidade do paciente e o quadro clínico que ele 

se encontra, explicando os procedimentos realizados, e a evolução do quadro clínico 

diário, e os motivos da existência de determinadas regras e normas de conduta. Esta 

é uma ação fundamental no envolvimento dos familiares na participação dos cuidados 

dos pacientes, o enfermeiro pode contribuir para amenizar os sentimentos, oferecendo 

apoio e suporte emocional necessário ao enfrentamento do processo vivido as 

famílias dos pacientes na UTI, sendo importante para a redução dos sentimentos de 

impotência e de perda (GEHEN, 2013). 

 

3.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SETOR DE UTI 

 

A localização da UTI deve ser dentro de uma área hospitalar de modo a 

proporcionar acesso restrito e controlado, levando em consideração as especialidades 

a serem atendidas conforme as características do hospital, número da de habitantes, 

assim determinado os números de leitos singulares a população de determinada 

cidade ou município (VOLPATO, 2014). 

As instalações devem ser amplas de fácil movimentação e visualização, 

possibilitando a melhor observação dos pacientes com o objetivo de assisti-lo por 

completo atendendo as suas necessidades (GOMES, 2008). 

A equipe é multidisciplinar 24 horas com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, nutricionistas técnicos em enfermagem, que tem por objetivo a questão 

da alteridade, ou seja, se colocar no lugar do outro, aliando-se ao conhecimento 
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técnico científico de uma equipe coesa que sabe da importância do tratamento 

humanizado ao paciente e aos familiares (ROSANA, 2017). 

 

4. RESULTADOS  
 

 

No presente estudo, foram analisados 10 (Dez) artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão, a coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada no 

banco de dados da Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Na discussão estão 

apresentados em cinco categorias com seguintes subtemas: Sentimentos expressos 

pelos familiares, Humanização do atendimento na UTI prestado aos familiares pela 

equipe de enfermagem, Relacionamento da equipe de enfermagem com os familiares, 

Dúvidas em relação ao quadro clínico do paciente, Mudança do cotidiano após a 

internação de um ente na UTI. O quadro 1 representa as especificações dos artigos 

incluídos no estudo. 
 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

Título Autores  Ano 
Tipo de 
Estudo 

Familiares na sala de espera de uma unidade 
de terapia intensiva: Sentimentos revelados  

Gloriana Friozon, Eliane 
Regina Pereira de 
Nascimento, Kátia Cliene 
Godinho Bertoncello, 
Josiane de Jesus Martins  

2011 Qualitativo 

Necessidades de familiares de pacientes 
internados em unidade de cuidados intensivos 

Marina Rumiko Maruiti, 
Luiza Elaine Galdeano 2012 Descritiva 

exploratória 

Presença da família na unidade de terapia 
intensiva: Revisão integrativa  

Caroline Ceolon Zacarias, 
Valéria Lerch Lunardi, 
Rosemary Silva da Silveira, 
Jamila Geri Tomaschewski 
Barlem, Simoní Saraiva 
Bordignon 

2013 Revisão 
integrativa 

Percepção do cuidador familiar acerca da 
unidade de terapia intensiva 

Glícia Uchôa Gomes, Ana 
Maria Parente Garcia 
Alencar, Marta Maria Coelho 
Damasceno, Roberto 
Wagner Júnior Freire de 
Freitas 

2009 Qualitativo 
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Sentimentos do paciente durante a 
permanência em unidade de terapia intensiva 

Fátima Maria da Silva Abrão, 
Edivania Felix dos Santos, 
Raquel Alves de Araújo, 
Regina Célia de Oliveira, 
Aurélio Molina da Costa   

2014 
Qualitativa 

Exploratório 

Sentimentos dos familiares em relação ao 
paciente internado na unidade de terapia 
intensiva 

Andreza Santos Almeida, 
Neylor Rodrigo Oliveira 
Aragão, Elaine Moura, 
Gabriela de Carvalho Lima, 
Edilene Curvelo Hora, 
Lausimary Araújo São 
Mateus Silva  

2009 Revisão 
integrativa 

Sentimentos vivenciados por familiares de 
pacientes internados em unidade de terapia 
intensiva 

Thamires Regina Matias 
Bezerra, Letícia de Sousa 
Eduardo, Jeysica Paloma 
Medeiros dos Santos, 
Sidney Marco Bento 
Alexandre, Ângela Maria 
Moreira Barreto 

2014 
Revisão 

integrativa da 
literatura  

Sentimentos vivenciados por familiares de 
pacientes internados no centro de terapia 
intensiva adulto 

Jacinta Mendes Vieira, Kátia 
Amarílis Paraíso de Matos, 
Thiago Luis de Andrade-
Barbosa, Ludmila Mourão 
Xavier-Gomes  

2013 
Qualitativa, 
Descritiva, 

Exploratório  

Vivência de familiares de pacientes internados 
em unidades de terapia intensiva 

Fabiane Urizzi, Lais 
Magalhães Carvalho, Hugo 
Bizzetto Zampa, Gabriel 
Libanori Ferreira, Cintia 
Magalhães Carvalho Grion, 
Lucienne Tibery Queiroz 
Cardoso   

2008 Revisão 
integrativa 

Visita de enfermagem e dúvidas manifestadas 
pela família em unidade de terapia intensiva  

Bruno Bordin Pelazza, 
Rosemary Cristina Marques 
Simone, Ercilhana 
Gonçalves Batista Freitas, 
Beatriz Regina da Silva, 
Maria Júlia Paes da Silva  

2014 Transversal 
prospectivo 

Fonte: as autoras (2018) 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

Para análise dos dados leu-se cada um dos relatos onde posteriormente foram 

categorizados e agrupados por afinidade. Assim, este estudo apresenta a seguinte 

discussão para as categorias encontradas:  

 
5.1 SENTIMENTOS EXPRESSOS PELOS FAMILIARES  

 

Entretanto não podemos negar que, desde o momento em que um ente querido 

encontra-se hospitalizado e necessário de cuidados intensivos, seu familiar sente- se 

impotente diante da incapacidade de realizar algumas atividades técnicas, inerentes 

aos profissionais de saúde, e de estar entendendo toda a evolução clínica do paciente 

(GOMES, et al , 2009). 

Os artigos selecionados para este estudo mostraram os principais sentimentos 

vivenciados pelos familiares de paciente internado na UTI, tais como: Angústia, 

tristeza, impotência, desespero, estresse, culpa e medo (VIVEIRA, et al, 2013). 

A análise dos artigos revelou sentimentos como: Dor, angústia, tristeza, 

impotência, medo, desespero, ansiedade e expectativa infinita (BEZERRA, et al, 

2013). 

Os sentimentos mais expressos pelos familiares durante a internação dos seus 

entes na UTI foram subcategorizado em: ansiedade, preocupação, angústia e tristeza, 

impotência, dor e mágoa, perda, medo e pânico, confiança e segurança, fé, esperança 

e inexplicável (ALMEIDA, et al, 2009). 

Os sentimentos de angústia e tristeza para os entrevistados, a distância do 

parente, o não poder ajudar diretamente, a situação de incerteza e possibilidade 

constante de morte, assim como presenciar o sofrimento do parente, a falta de reação 

tanto ao tratamento quanto a presença da visita, traz sentimento de muita angústia e 

tristeza (ALMEIDA, et al, 2009). 

Confiança e segurança diferente do que se espera pode – se presenciar casos 

de familiares, inclusive um número considerável que declarou sentir se bem com a 

situação. O que não pode confundir aqui é sentir-se bem com a situação, com o sentir- 

se bem com o fato de ter o parente internado na UTI (ALMEIDA, et al, 2009). 



 
1Graduanda de enfermagem pela Faculdade FIBRA, Mayara128_@outlook.com 

2Enfermeira Mestre. Professora no curso de enfermagem da Faculdade FIBRA de Anápolis e do 
Centro Universitário do Planalto – UNIPLAN DF, profaleilaribeiro@gmail.com. 
 

Percebe – se que esses sentimentos de angústia e tristeza emergem nos 

familiares devido ao medo da morte, por saber que o familiar está sofrendo, por não 

poder ajudar diretamente seu parente aliviar a dor, gerando uma sensação de 

impotência e de angústia (ABRÃO, et al, 2014). 

Alguns familiares sentem-se bem, seguros com o tratamento que o paciente 

está recebendo, com a reação do paciente a presença do familiar ou com o simples 

fato de pode ver, visitar o parente ou até mesmo com a ideia de que é preciso estar 

bem para enfrentar a situação da melhor maneira possível. Assim, sentir – bem e ter 

segurança e confiança tanto para o tratamento oferecido como na situação que está 

vivenciando (ALMEIDA, et al, 2009). 

A fé e a esperança foram também marcantes nas declarações, nesses casos 

os familiares têm na religião conforto, a “explicação” para a situação que estão 

passando, pois acreditam que Deus não levara seu ente querido (ALMEIDA, et al, 

2009). 

Um dos aspectos marcantes durante o processo de internação é a 

espiritualidade independente da crença religiosa. A Fé em Deus está diretamente 

ligada a aspectos positivos e negativos dos familiares (VIVEIRA, et al, 2013).  

Os resultados evidenciaram, forte sentimento de impotência e sofrimento 

vivenciado pela situação, porém com esperança, encontrando conforto na 

espiritualidade (BEZERRA, et al, 2013). 

A ansiedade foi o mais frequente que decorreu entre os fatores, do ambiente 

estranho, procedimentos diversificados, incerteza do amanhã ou expectativa da 

melhora do familiar (ALMEIDA, et al, 2009). 

Diante de tantos sentimentos apresentados pelas famílias durante a internação 

do seu parente, percebe-se que a assistência aos familiares pode ser considerada 

precária ou inexistente, o que dificulta ainda mais o enfrentamento da doença e de 

seus sentimentos (ALMEIDA, et al, 2009). 

Nota-se que os sentimentos de medo e insegurança sofrem a influência que o 

estigma do nome de UTI carrega consigo, preconcebido culturalmente como 

destinado a pessoas próximas da morte, bem como sentindo pelos pacientes que ali 

se encontra e pelos familiares (ABRÃO, et al, 2014).  
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Os sentimentos decorrentes da internação e permanência do familiar na UTI 

estão no discurso representado pela dor, tristeza, angústia, impotência, medo e 

desespero, ocasionando por um grande impacto emocional e pela angústia ante ao 

incerto ou á possibilidade iminente de morte (FRIZON, et al, 2011). 

Foram identificados sentimentos positivos e de confiança, retratando a 

esperança no possível restabelecimento, assim como sentimentos de tristeza e de 

medo de perder seu ente querido (GOMES, et al, 2009). 

Os sentimentos, destacavam como principal o medo da morte do familiar, eles 

sabiam que o ente estava sendo bem cuidado, e que no setor de UTI eles teriam todos 

os recursos necessários para o cuidado, mais a angústia  dos familiares com a falta 

de notícias fazia com que eles pensassem no pior, a morte (BEZERRA, et al,2013) 

A necessidade de internação do cliente na CTI pode provocar tantos 

sentimentos positivos (esperança, alívio e conforto) quanto sentimentos negativos, 

ansiedade, dor, impotência, medo, desespero, incapacidade, angústia e tristeza) 

(BEZERRA, et al, 2013). 

A família se preocupa com o paciente e vivência o medo e a insegurança muitas 

vezes, resultado da incerteza em relação à conduta e ao tratamento (FRIOZON, 

2011). 

A UTI pelos familiares e vista como o último recurso antes da morte sendo 

importante que perceba este ambiente como local de recuperação para a vida, e não 

para a morte (BEZERRA, et al, 2013). 

Esse resultado pode indicar que a família está passando pela situação de ter 

um de seus membros familiares hospitalizado na UTI pela primeira vez, o que pode 

causar medo sobre o estado do paciente e do cenário que está vivenciando 

(BEZERRA, et al, 2011). 

A internação na UTI é considerada um momento muito difícil e desgastante, 

que instala e interfere no equilíbrio da família, e um período marcado por sofrimento e 

que mobiliza sentimentos diversos. Entende-se que os sentimentos gerados nos 

familiares pela internação do seu ente nesse tipo de setor intensificam-se pela 

impotência de lhe garantir um convívio continuo. O acompanhante considera injusta 

esta separação e espera que os profissionais de saúde repensem e passem a 

valorizar a sua contribuição (FRIOZON, et al, 2011). 
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Os resultados obtidos após a análises dos artigos foram as mais variadas lições 

de vida após a difícil vivencia em UTI, bem com a satisfação dos familiares para com 

a assistência prestada durante esse momento carregado de dor, angústia, medo, e 

ainda a relevância do atendimento psicológico ao familiar principalmente em relação 

a iminência de morte do paciente (BEZERRA, et al, 2011). 

Ter a certeza que o paciente está recebendo o melhor tratamento foi a 

necessidade de segurança emocional relata pela maioria das famílias. Esse resultado 

reflete a necessidade do ser humano de sentir-se seguro, de ter a certeza de que tudo 

irá correr bem e seu familiar voltara pra casa (MARUITI, et al, 2012). 

 

5.2  HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NA UTI, PRESTADO AOS FAMILIARES 
  PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

 

É necessário o estabelecimento de um vínculo maior do profissional com o 

paciente e a família, a fim de estabelecer interações em benefícios deles (ABRÃO, et 

al, 2014). 

Percebe-se a importância de uma conduta diferenciada com os familiares, uma 

atenção, um acolhimento, para que estes possam enfrentar tal situação de uma forma 

saudável (ABRÃO, et al, 2014).  

Essa realidade pode ser modificada pela melhor interação da equipe de 

enfermagem com os familiares, que recebem pouco ou nenhum apoio emocional. 

Essa relação equipe-família pode ser melhorada a partir do compromisso e da empatia 

dessa equipe, ao acabar com essa distância entre estes e tornando cada vez mais 

humanizado e ampliado, inserindo a família no processo de cuidar (ABRÃO, et al, 

2014). 

Compreende-se se prestar uma assistência de qualidade aos pacientes e 

também aos seus familiares, que se encontram fragilizados em decorrência da 

situação vivida pelo ente querido (GOMES, et al, 2009). 

Nesse sentindo, almeja-se que, no lado de dentro e fora da UTI, ocorram ações 

acolhedoras para os familiares, ajudando os a enfrentar a hospitalização de uma 

família na unidade crítica (FRIZON, et al, 2011). 
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Hospitais que visam a humanização é um aspecto positivo a ser considerado 

por entenderem que para que a mudança ocorra e necessário a articulação de gestão 

institucional e do setor, visando oferecer condições de trabalho, recursos humanos, 

espaço físico e formatação profissional para o acolhimento desse familiar e a 

possibilidade de uma assistência mais humanizada contemplando as diretrizes da 

PNH (URIZZI, et al, 2008). 

O cuidado intensivo oferecido aos pacientes no ambiente de UTI é um cuidado 

altamente técnico e objetivo, que visa ao monitoramento e à assistência médica e de 

enfermagem contínua, porém, torna-se necessário olhar para cada paciente como um 

ser singular e multidimensional, com problemas e necessidades, e ter mais carinho e 

atenção com eles, chamando-os pelos nomes, a partir da adoção de novas referências 

que vão além do modelo vigente, é preciso ter mais humanidade com o paciente e 

seus familiares (BEZERRA, et al, 2011). 

Esses resultados demonstram a importância que os familiares dão as 

informações e ao contato direto com os profissionais que cuidam do seu ente querido 

(MARUITI, et al, 2012). 

Apesar das limitações que todo trabalho dessa natureza envolve, acredita-se 

há necessidade de provocar reflexões nos enfermeiros que atuam em UTI´s, 

buscando reflexões de humanização e de sensibilidade (MARUITI, et al, 2012). 

Diante disso, é necessário entender que, no contexto das UTI’s, a tecnologia e 

a humanização precisam estar articuladas no intuito de alcançar a integralidade da 

assistência. Além disso, verificou-se a necessidade de capacitação e sensibilização 

dos profissionais de enfermagem para acolherem e cuidarem dos familiares da pessoa 

hospitalizada na UTI, bem como a existência de limitações nas instituições 

hospitalares acerca de políticas internas sobre a inclusão da família na assistência a 

ser prestada. Enfatiza-se a importância de uma comunicação clara, fácil, objetiva e 

verdadeira entre os profissionais da enfermagem, a pessoa hospitalizada e a família, 

para que seja favorecida a criação de vínculos entre esses, possibilitando um cuidado 

humanizado (ZACARIAS, et al, 2013). 

Conclui-se que com esta pesquisa foi possível compreender os sentimentos 

dos familiares frente ao processo de hospitalização do seu ente na UTI (VIVEIRA, et 

al, 2013). 
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Nas entrevistas, pode-se analisar, expressões positivas e negativas por parte 

dos familiares. Na visão deles a UTI pode ser um ambiente menos hostil, com mais 

acolhimento, sendo compreensivo com aquele momento de fragilidade, desde que 

implementem ações direcionadas para a humanização. Ser empático é o mesmo que 

perceber a fragilidade do outro, uma vez que o familiar não entende o estado do 

cliente, imaginando que tudo aquilo é um sofrimento. Neste momento, a equipe de 

enfermagem deve perceber o outro e buscar esclarecer as dúvidas, tornando este 

tratamento mais humano. Nem sempre é fácil colocar-se no lugar do outro e 

compreender o que ele está sentindo e vivenciando naquele momento. Pode-se tornar 

isso menos doloroso envolvendo o familiar no processo de melhora do cliente no que 

diz respeito à saúde-doença, promovendo um atendimento humanizado na terapia 

intensiva, com a utilização da comunicação e do relacionamento terapêutico 

(VIVEIRA, et al, 2013). 

Deve- se transmitir informações por meio de uma comunicação acessível aos 

familiares, explicando sobre os equipamentos e procedimentos com palavras de 

carinho e atenção, valorizando a assistência de enfermagem, uma vez que ela é vista 

como a profissão do cuidado (VIVEIRA, et al, 2013). 

 

5.3 RELACIONAMENTO ENTRE A EQUIPE DE ENFERMAGEM E FAMILIARES 

  

Os profissionais de enfermagem devem estar preparados para lidar com as 

situações que lhe são impostas, inclusive esse papel de cuidar também dos familiares, 

que necessita de cuidados tanto quanto o paciente, pois muitas vezes entram na UTI 

sem ter conhecimento de como esta a saúde do seu familiar, causando um impacto, 

desespero e a aflição, deixando-os chorosos, em estresse contínuo, aumentando a 

ansiedade e apreensão em relação ás decisões a serem tomadas (BEZERRA, et al, 

2011). 

Acredita-se que o papel do enfermeiro, deve estar voltado para a solidariedade 

e o respeito ao sofrimento humano, em seguida espera-se que esse profissional possa 

fornecer orientações que ajudem os familiares a compreender melhor o momento que 

está vivendo (GOMES, et al, 2009). 
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Em face do exposto torna-se importante e fundamental o acolhimento dos 

familiares, por parte dos profissionais de saúde, em especial da equipe de 

enfermagem, para minimizar o sofrimento gerado por todo esse processo de 

hospitalização do ente querido, compreendendo e auxiliando a superar essas 

experiências traumatizantes na maioria das vezes (GOMES, et al, 2009). 

Portanto é fundamental que a assistência de enfermagem prestada ao paciente 

de UTI, seja estendida ao núcleo familiar, para que o paciente seja influenciado por 

essa segurança e conhecimento dos mesmos (GOMES, et al, 2009). 

O enfermeiro deve atuar também no sentindo de reforçar os mecanismos de 

enfrentamento dessas famílias, com o objetivo de fornecer apoio emocional e 

mobilizar sentimentos positivos (MARUITI, et al, 2012). 

O enfermeiro deve agir entendendo que ações simples, como o toque, o diálogo 

e a informação, de forma empática, podem contribuir significativamente para amenizar 

os efeitos nocivos da internação em UTI, dessa forma acredita-se que o processo de 

internamento nesse ambiente acabe por se tornar menos negativo para seus 

familiares e usuários (ABRÃO, et al, 2014). 

A enfermagem por sua vez, sendo uma profissão que enfatizam o cuidado 

personalizado e holístico, deve se preocupar em atender, não apenas as 

necessidades dos pacientes mais também de seus familiares (MARUITI, et al, 2012). 

Acredita-se que deve existir uma forte inter-relação entre a enfermagem e a 

clientela assistida, pois o sucesso da recuperação será mais rápido e efetivo, pois o 

bom desempenho do trabalho da equipe de enfermagem depende da comunicação e 

da cooperação, o que oportuniza a melhoria da saúde e do paciente internado 

(ABRÃO, et al, 2014). 

Muitas vezes, percebe-se que não houve aproximação para o diálogo, 

focalizando as ações de enfermagem em procedimentos técnicos, esquecendo-se da 

necessidade humana das interações sociais, causando estresse ao pacientes e 

visitantes (ABRÃO, et al, 2012). 

O homem é um ser de sentimentos, de modo que os profissionais de 

enfermagem devem atentar a isso, ao ouvir, respeitar e valorizar essas expressões, 

assim considera-se que a enfermagem, enquanto profissão do cuidar deve atentar a 

esses sentimentos e essas expressões, para que possa proporcionar um atendimento 
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holístico que vise a um cuidado mais humanizado e efetivo aos seres humanos que 

vivenciam a internação em UTI (ABRÃO, et al, 2014). 

Os profissionais que atuam em terapia intensiva, um ambiente 

predominantemente técnico e científico, manifestam significativa dificuldade em se 

expressar e lidar com a morte, por ela carrega em si questões existenciais não 

contempladas no fazer cotidiano de uma terapia intensiva (URIZZI, et al, 2008). 

Estabelecer um vínculo enfermagem - família é uma forma de amenizar o 

isolamento social que a hospitalização acomete, bem como auxiliar na reestruturação 

biopsicossocial da família (FRIZON, et al, 2011). 

Sendo o paciente o foco do cuidado, as necessidades dos familiares são, 

muitas vezes, desconhecidas pela equipe de enfermagem, a sensibilidade do 

enfermeiro em perceber as necessidades da família pode resultar na implementação 

de novas políticas, como horários de visitas flexíveis, mais aproximação da equipe de 

enfermagem e mais facilidade na obtenção de informações (MARUITI, et al, 2012). 

Diante da dinâmica que o setor demanda aliada a necessidade de domínio dos 

conhecimentos técnico – científicos sobre os aparelhos, medicamentos e rotinas 

predispõem que a equipe atue de forma calma e fria para a recuperação da esfera 

biológica afetada, essa atuação da equipe reflete também na assistência aos 

pacientes e familiares, culminando por contribuir para o não envolvimento emocional 

com a situação que ocorre no setor (URIZZI, et al,2008). 

Esse sistema de cooperação estabelecido entre as famílias que vivenciam a 

dor pode ser um exemplo a ser seguido pelos enfermeiros, que por vezes, esquecem 

de ser solidários até com os próprios colegas que precisam de ajuda, o sentimento de 

solidariedade presentes em muitas relações entre as famílias dos clientes em estado 

críticos, devem servir para nortear as relações de trabalho e as relações com as 

famílias que tanto precisa de apoio (FRIZON, et al, 2011). 

No entanto essa abertura a família é frágil, talvez em virtude, dentre outros 

fatores, do pouco preparo dos trabalhadores que atuam nas UTI’s, para o atendimento 

a essa clientela de familiares, aliado à rotina complexa destas unidades, que muitas 

vezes faz que com os profissionais da saúde ignorem ou deixam de utilizar em suas 

ações atos como o tocar, conversar, ouvir, em detrimento da demanda de atividade 
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que necessitam realizar, espera-se que esta realidade encontrada possa ser sanada 

e modificada da equipe de enfermagem (FRIOZON, et al, 2011). 

Faz-se importante destacar a necessidade dos profissionais da saúde, 

principalmente, os enfermeiros, refletirem acerca do cuidado disponibilizado á pessoa 

hospitalizada, visto que, junto a ela, existe uma família que esta vivenciando 

diariamente com o sofrimento esses processos de saúde-doença e que também 

precisa de cuidado e atenção, o que poderá aperfeiçoar e qualificar o cuidado prestado 

a pessoa hospitalizada (ZACARIAS, et al, 2013). 

Espera-se que esses resultados possam auxiliar na capacitação dos 

profissionais de saúde para o acolhimento à família e para inserção desta no ambiente 

da UTI como elemento a ser entregando no cuidado (FRIZON, et al, 2011). 

 

5.4 DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE 
          

A dúvida e o questionamento a melhor opção de hospital, de profissional, de 

terapêutica, e quase inevitável, causando sofrimento da família (ZACARIAS, et al, 

2013). 

O tema de maior dúvida entre os familiares, nas visitas enfermagem, são a do 

real estado clínico do paciente, que muitas vezes os familiares são ignorados pela 

equipe de enfermagem (PELAZZA, et al, 2014). 

Por se tratar de um momento de difícil enfrentamento, é importante que as 

dúvidas dos familiares sejam esclarecidas, a respeito do estado do paciente e do 

tratamento que ele está recebendo, para que, dessa forma, sentimentos como 

preocupação sejam minimizados (VIVEIRA, et al, 2013). 

Portanto, ao estarem diante dos profissionais, os familiares necessitam do 

maior número de informações possíveis sobre o estado de saúde do indivíduo 

hospitalizado (MARUITI, et al, 2012). 

 

5.5 MUDANÇA DO COTIDIANO APÓS INTERNAÇÃO DE UM ENTE NA UTI 
 

Mudanças psicossociais da família com a hospitalização, alterações no 

cotidiano, o enfrentamento das rotinas da unidade, as mudanças emocionais foram: 
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maior sensibilidade, tristeza, apreensão, desespero; alterações no cotidiano: 

dificuldade de conciliar o trabalho, afazeres domésticos, estar juntos ao familiar 

doente, estresse, falta de vontade de estar em convivo social (BEZERRA, et al, 2011). 

 

6     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise mais profunda 

do tema, o que trouxe um maior conhecimento sobre o sentimento dos familiares após 

seu ente querido estar hospitalizado na unidade de terapia intensiva.  
Tendo em vista que esses familiares necessitam de uma maior atenção da 

equipe de enfermagem, a qual é o seu primeiro contato, nota-se a importância da 

assistência integralizada, igualitária e humanizada durante esse processo, que muitas 

vezes as afetam não apenas fisicamente, mas também psicologicamente e 

espiritualmente.  

Este estudo possibilitou conhecer melhor os que esses familiares sentem e a 

forma que são diretamente afetados após essa hospitalização. Pode- se considerar 

que assistência da equipe de enfermagem, embora muito técnica deixa a desejar nas 

questões do acolhimento á família e por conseguinte na humanização do cuidado. 

Como enfermeiro percebe-se que a humanização, o diálogo, o ato de se colocar 
no lugar do próximo muda o cenário da assistência que é prestada aos familiares, 

gerando a essas famílias, calma, conforto e segurança.  
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